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1 Inloggen op IMI  

Als u zich bij IMI registreert, ontvangt u automatisch twee e-mails met informatie over uw registratie. De 

eerste bevestigt eenvoudigweg dat uw account is aangemaakt. De tweede bevat een tijdelijk wachtwoord 

dat u nodig hebt als u voor het eerst inlogt. 

De persoon die u bij het systeem heeft geregistreerd, moet uw IMI-gebruikersnaam buiten het systeem 

om aan u meedelen. 

U kunt op IMI inloggen zodra u zowel over uw gebruikersnaam als over uw tijdelijke wachtwoord beschikt.  

IMI is toegankelijk via de website van IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) of rechtstreeks 

via de volgende link:  https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. De e-mail met uw tijdelijke wachtwoord 

bevat ook een link naar het systeem. 

Als u voor het eerst inlogt, moet u uw persoonlijke wachtwoord en 12-cijferige beveiligingscode instellen. 

We vragen de gebruikers om de volgende aanbevelingen in overweging te nemen:  

o Bij het inloggen met een tijdelijk wachtwoord is het belangrijk om de gebruikersnaam en het 

tijdelijke wachtwoord handmatig in te voeren, zelfs als de velden op het loginscherm 

automatisch zijn ingevuld. Als de browser u vraagt of u uw wachtwoord wilt opslaan, moet u NEE 

antwoorden. 

o Gebruikers moeten eerst inloggen met het tijdelijke wachtwoord (stel uw wachtwoord en 

beveiligingscode in). Als ze willen dat de browser hun wachtwoord opslaat, moeten ze uitloggen 

en opnieuw inloggen met het nieuw ingestelde wachtwoord. Ook hier moeten ze eerst de 

gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord handmatig invoeren. Deze keer zal de browser 

opnieuw vragen of deze het wachtwoord moet opslaan/onthouden. Deze keer kunt u JA 

antwoorden. 

o De gebruikersnamen, wachtwoorden en beveiligingscodes in IMI zijn hoofdlettergevoelig. Zorg 

er dus steeds voor dat u de hoofdletters correct ingeeft. 

o Het is sterk aanbevolen om tijdelijke wachtwoorden handmatig in te voeren. Zo vermijdt u dat er 

extra tekens voor of na het wachtwoord worden gekopieerd. 

o De tijdelijke wachtwoorden bestaan altijd uit 2 hoofdletters + 4 kleine letters + 2 numerieke 

tekens. (De eerste twee letters zijn dus altijd hoofdletters. Dit is belangrijk omdat een 

hoofdletter O gemakkelijk kan worden verward met het cijfer 0 of een kleine letter l gemakkelijk 

kan worden verward met een hoofdletter I). 

o De tijdelijke wachtwoorden kunnen slechts eenmalig worden gebruikt om in te loggen. Bij het 

inloggen met een tijdelijk wachtwoord moeten gebruikers eerst zelf een persoonlijk wachtwoord 

en daarna een beveiligingscode instellen. (Om gemakkelijk te kunnen inloggen, kunt u een 

eenvoudige beveiligingscode instellen die nog steeds aan de regels voldoet. Deze kunt u dan 

eenvoudig invoeren als u later opnieuw inlogt.) 

Als u nadien opnieuw inlogt, moet u uw persoonlijke gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode 

gebruiken.  

Als u uw IMI-gebruikersnaam, -wachtwoord of -beveiligingscode bent vergeten, neem dan contact op 

met andere collega’s, die ook bij IMI zijn geregistreerd en beheerdersrechten hebben gekregen, of neem 

contact op met uw nationale IMI-coördinator / de ondersteunende diensten voor IMI van de Europese 

Commissie. Zij kunnen u uw gebruikersnaam meedelen en uw wachtwoord resetten indien nodig.  

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


Wanneer uw wachtwoord wordt gereset, ontvangt u een nieuw tijdelijk wachtwoord waarmee u kunt 

inloggen. Dat wachtwoord moet u dan wijzigen, net als wanneer u voor het eerst inlogt op IMI (zie 

hierboven). 

2 Uitwisseling van informatie over de gemeenschappelijke 
opleidingsproef van skileraren 

De gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT) voor skileraren (krachtens artikel 49 ter van 

Richtlijn 2005/36/EG) wordt vastgesteld door Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/907 van de 

Commissie. Volgens de bepalingen van deze gedelegeerde verordening bestaat de CTT uit een test tot 

vaststelling van de technische bekwaamheid van de skileraren en een test tot vaststelling van de 

veiligheidscompetenties van de skileraren.  

Overeenkomstig artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/907 erkennen de lidstaten 

certificaten die getuigen van de succesvolle voltooiing van de CTT. De erkenning van dergelijke 

certificaten vereist natuurlijk administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand tussen lidstaten, 

zoals bepaald in de artikelen 8 en 56 van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. 

Al sinds 2008 ondersteunt het IMI-systeem de administratieve samenwerking voor de erkenning van 

beroepskwalificaties, maar de vertegenwoordigers van de lidstaten en met name van de entiteiten die 

een kwalificatie aan skileraren toekennen, hebben aangegeven dat er behoefte is aan een eenvoudige en 

gemakkelijke manier om informatie over de CTT uit te wisselen. Daarom is een speciale IMI-module op 

basis van de technische functionaliteit van de IMI-geheugens ontwikkeld om de administratieve 

samenwerking en de uitwisseling van informatie over de CTT van skileraren te ondersteunen en te 

vergemakkelijken. 

Dankzij de geheugenfunctie kan informatie worden uitgewisseld zonder onnodige administratieve lasten, 

met een minimale inspanning en zonder het risico dat er een onredelijk groot aantal IMI-verzoeken wordt 

ingediend en ontvangen. Entiteiten die moeten controleren of de skileraren aan de CTT-voorwaarden 

voldoen, zullen de kwalificaties dus waarschijnlijk regelmatig en op bijna systematische wijze controleren. 

Door gebruik te maken van een geheugen zal het mogelijk zijn om via IMI snel en eenvoudig te 

controleren of de CTT succesvol werd afgelegd. De instanties hoeven dan geen IMI-verzoeken ter 

verificatie te sturen en hoeven evenmin te wachten op een antwoord op hun verzoeken. 

3 Toestemmingsformulier voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van de skileraren 

Voordat de persoonsgegevens van een skileraar via IMI worden gedeeld, moet de toestemming van de 

beroepsbeoefenaar worden gevraagd voor de verwerking van de persoonsgegevens. In IMI kunnen de 

gegevens worden opgeslagen over een geslaagde technische test of de algemene gemeenschappelijke 

opleidingsproef als de persoon is geslaagd voor de technische test en de veiligheidstest of op basis van 

verworven rechten. De items kunnen niet worden geactiveerd (zichtbaar worden gemaakt voor andere 

IMI-gebruikers) als de toestemming van de beroepsbeoefenaar niet in het systeem is geüpload. 

Er is een sjabloon beschikbaar in alle relevante talen voor het vastleggen van de toestemming van de 

beroepsbeoefenaar (zie bijlage I). Het ondertekende toestemmingsformulier moet in IMI worden 

geüpload als aanvulling op alle verplichte informatie in de formulieren. Het sjabloon kan ook rechtstreeks 

vanuit het IMI-systeem worden gedownload. Volg hiervoor de volgende stappen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 Maak een conceptitem aan in IMI (u hoeft alleen de met een rode * gemarkeerde velden in te 

vullen). 

 Bewaar het item (u krijgt een waarschuwing te zien met welke velden achteraf moeten worden 

ingevuld). 

 Klik op Afdrukken en kies “Toestemmingsformulier voor de gemeenschappelijke opleidingsproef 

voor skileraren”. 

 Kies de taal waarin u het sjabloon wilt aanmaken (u hoeft geen digitale handtekening aan te 

vragen) en kies Bevestigen. 

 Ga naar de menuoptie Mijn rapporten en download het pdf-sjabloon dat u hebt aangemaakt (in 

principe het eerste document dat bovenaan de lijst staat). 

De instanties mogen ook hun eigen toestemmingsformulieren gebruiken, mits deze de 

beroepsbeoefenaar duidelijk maken dat hun persoonsgegevens door middel van IMI worden verwerkt. 

4 Informatie over skileraren die voor de gemeenschappelijke 
opleidingsproef (CTT) zijn geslaagd, bewaren en delen 

Om informatie te delen over skileraren die zijn geslaagd voor de CTT en dus de nodige tests hebben 

voltooid, moet u het menu Databanken en registers > Toevoegen kiezen. Er zijn twee formulieren 

beschikbaar in deze optie, afhankelijk van wat u wilt registreren: 

 Skileraren: Getuigschrift technische tests — om te registreren dat iemand alleen is geslaagd voor 

een technische test. Dit kan nodig zijn als de skileraar de veiligheidstest later pas moet afleggen of 

zich kan beroepen op een vrijstelling voor de veiligheidstest, die in een latere fase door een 

andere entiteit kan worden geverifieerd. (Sommige entiteiten mogen alleen technische tests 

organiseren en hoeven dus enkel de resultaten daarvan te registreren.) 

 Skileraren: Bewijs van gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT) — om de uitslag van een CTT 

vast te leggen, inclusief informatie over de technische test, indien van toepassing. 

Als een entiteit niet alleen een technische test heeft georganiseerd maar ook kan bevestigen dat 

de skileraar is geslaagd voor de CTT, moet enkel dit formulier worden ingevuld. Het is dan niet 

nodig een apart getuigschrift van de technische test op te stellen. Die informatie staat immers in 

dit CTT-formulier. 

De velden in het formulier worden op één tabblad weergegeven. Om informatie in te voeren, hoeft u 

enkel de onderstaande stappen te volgen: 

 Vul de velden van het formulier in en klik vervolgens op Bewaren — het systeem bewaart dan 

het formulier als “concept”. 

 Klik op Activeren — de informatie is nu zichtbaar voor andere instanties. 

Bij het aanmaken van een formulier moet u steeds de voornaam en achternaam van de 

beroepsbeoefenaar opgeven. Deze velden zijn verplicht en gemarkeerd met een * (rood). 

Andere verplichte velden in het formulier zijn gemarkeerd met een * (oranje). U kunt een formulier 

bewaren als concept, zelfs als u niet alle verplichte velden hebt ingevuld. In dat geval zal het systeem een 

waarschuwing tonen met de verplichte informatie die nog ontbreekt. In de waarschuwing die verschijnt 

als pop-up kunt u op JA klikken als u het onvolledige concept wilt bewaren of op NEE als u het formulier 

wilt afwerken voordat u het bewaart. 



Let op: u kunt items alleen “Activeren” als alle verplichte velden correct zijn ingevuld en er een 

toestemmingsformulier is geüpload. 

In enkele velden moet u documenten uploaden (bijvoorbeeld het bewijs van de kwalificatie). U kunt de 

formulieren ook aanvullen met vrije tekst in het veld Aanvullende informatie. Zorg er steeds voor dat de 

tekst die u in dat veld noteert in dezelfde taal staat als de taal die in de rechterbovenhoek geselecteerd 

staat. Dat is noodzakelijk om de goede werking van de machinevertaling in IMI te garanderen. (Standaard 

is de taal van uw sessie ingesteld (de taal die rechtsboven in uw IMI-scherm is geselecteerd).  Als u uw 

tekst in die taal schrijft, hoeft u de taal die voor de vakjes voor vrije tekst is geselecteerd niet te wijzigen). 

Als u het formulier in IMI activeert, zal het systeem het unieke identificatienummer van de CTT 

aanmaken, die bestaat uit “CTT-” gevolgd door 9 alfanumerieke karakters. 

 Bewijs van CTT aanmaken op basis van getuigschrift technische tests in IMI 

Als u een bewijs van CTT wilt aanmaken op basis van het getuigschrift technische tests in IMI moet u 

beginnen met het aanmaken van uw IMI-item zoals hieronder beschreven: 

 Open het getuigschrift technische tests in IMI (bv. via het menu “Zoeken (per formulier)” > 

“Skileraren: Getuigschrift technische tests”) 

 Klik op de knop Gegevens hergebruiken en kies het formulier Skileraren: Bewijs van 

gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT) 

Het systeem opent een vooraf ingevuld formulier, dat u enkel hoeft aan te vullen met de ontbrekende 

informatie. Merk op dat wanneer u in het veld “Geslaagd voor CTT” kiest voor “Op basis van geslaagde 

technische en veiligheidstests van de skileraar”, het systeem ook de gegevens van de technische test uit 

het eerder aangemaakte IMI-formulier zal laden. 

Na het invullen klikt u op Bewaren en Activeren. 

 Scenario’s voor het vastleggen van de CTT-voorwaarden 

De twee IMI-formulieren (Getuigschrift technische test en Bewijs van CTT) moeten worden gebruikt, 

afhankelijk van wat er moet worden geregistreerd. In principe wordt in de gedelegeerde verordening een 

standaardtraject bepaald voor de toepassing van het beginsel van de automatische erkenning. Dit 

betekent dat een skileraar eerst een technische test moet afleggen en vervolgens een veiligheidstest 

moet afleggen. 

Daarnaast biedt de gedelegeerde verordening twee bijkomende mogelijkheden, met vrijstellingen voor 

delen van de CTT en bepaalde verworven rechten. Alle mogelijkheden en het gebruik van de relevante 

formulieren worden hieronder nader toegelicht. 

4.2.1 Het standaardtraject 

Volgens het standaardtraject moeten skileraren eerst de technische test en vervolgens de veiligheidstest 

afleggen. In de praktijk vraagt een skileraar de deelname aan een technische test aan bij een 

organiserende entiteit. Het staat de organiserende entiteiten vrij om te bepalen hoe dit wordt geregeld, 

aangezien dit niet in de gedelegeerde verordening is bepaald. De beroepsbeoefenaar wordt uitgenodigd 

voor een technische test, en nadat hij/zij hiervoor is geslaagd, kan de organiserende entiteit een item in 

IMI aanmaken ter bevestiging. Hiervoor wordt het formulier Skileraren: Getuigschrift technische tests 

ingevuld. 

Als dezelfde organiserende entiteit aansluitend op de geslaagde technische test ook de veiligheidstest 

organiseert, is het niet nodig om een getuigschrift van de technische test op te stellen. Dan volstaat het 

om een item aan te maken door het formulier Skileraren: Bewijs van gemeenschappelijke 

opleidingsproef (CTT) in IMI in te vullen. Voor dit traject is het belangrijk dat in het veld “Voldaan aan 



CTT-voorwaarden” van het formulier de juiste waarde wordt geselecteerd: “Op basis van geslaagde 

technische en veiligheidstests van de skileraar”. 

Als een beroepsbeoefenaar besluit om de technische test af te leggen bij de ene organiserende entiteit, 

maar de veiligheidstest bij een andere instantie aflegt of hij/zij besluit om de veiligheidstest later af te 

leggen, moet het getuigschrift van de technische test worden aangemaakt. Het bewijs van de CTT zal 

immers op die basis worden afgeleverd. 

In dat geval vraagt een skileraar de deelname aan een veiligheidstest bij een organiserende entiteit aan, 

die vrij is om te bepalen hoe de test wordt georganiseerd, aangezien dit niet is bepaald in de 

gedelegeerde verordening. De beroepsbeoefenaar wordt dan uitgenodigd voor een veiligheidstest en als 

hij/zij slaagt, registreert de entiteit dit in IMI om te bewijzen dat de beroepsbeoefenaar is geslaagd voor 

de gemeenschappelijke opleidingsproef.  (Zie paragraaf “Bewijs van CTT aanmaken op basis van 

getuigschrift technische tests in IMI”.) 

4.2.2 In geval van vrijstellingen 

Deze mogelijkheid staat open voor beroepsbeoefenaren die kunnen genieten van vrijstellingen. 

Uitzonderingen omvatten een eerder behaalde Eurotest of een voldoende aantal FIS-punten. In dergelijke 

gevallen hoeft men de technische test niet af te leggen. Als de skileraar is geslaagd voor een eerdere 

Eurosecuritytest hoeft hij/zij de veiligheidstest niet af te leggen.  

In de praktijk vraagt een skileraar de deelname aan een technische test of een veiligheidstest aan bij een 

organiserende entiteit, afhankelijk van welk onderdeel van de CTT hij/zij nog moet afleggen. Het staat de 

organiserende entiteiten vrij om te bepalen hoe dit wordt geregeld, aangezien dit niet in de gedelegeerde 

verordening is bepaald. De beroepsbeoefenaar wordt uitgenodigd voor een technische test of een 

veiligheidstest en als hij/zij slaagt, registreert de organiserende entiteit dit in IMI om te bewijzen dat de 

beroepsbeoefenaar is geslaagd voor de gemeenschappelijke opleiding. 

In dat geval hoeft de organiserende entiteit enkel het formulier “Skileraren: Bewijs van 

gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT)” in IMI in te vullen en na afloop het item te activeren. Het is 

echter belangrijk dat in het veld “Voldaan aan CTT-voorwaarden” van het formulier de juiste uitzondering 

wordt geselecteerd: “Op basis van eerder behaalde Eurotest of voldoende aantal FIS-punten” / “Op 

basis van eerder behaalde Eurosecuritytest”. 

4.2.3 In geval van verworven rechten 

Deze mogelijkheid staat open voor beroepsbeoefenaren die kunnen genieten van verworven rechten. 

Verworven rechten worden toegekend aan: 

  skileraren die vielen onder het Memorandum van overeenstemming of die eerder zowel de 

Eurotest als de Eurosecuritytest hebben behaald; 

of 

 skileraren die kunnen aantonen dat zij over minstens 200 dagen beroepservaring beschikken in 

de laatste vijf jaar voor de inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/907 en die 

in het bezit zijn van een kwalificatie uit een land dat geen partij is bij het Memorandum van 

overeenstemming. 

Op basis van de gedelegeerde verordening is het de taak van de instantie van de ontvangende lidstaat om 

te beoordelen of een beroepsbeoefenaar hiervoor in aanmerking komt.  

In de praktijk vraagt een skileraar de verworven rechten aan bij de betrokken instantie van de 

ontvangende lidstaat. Die instantie is vrij om te bepalen hoe dit wordt geregeld, aangezien dit niet is 

bepaald in de gedelegeerde verordening. Na een positieve beoordeling door de instantie van de 

ontvangende lidstaat maakt de autoriteit van de ontvangende lidstaat een bewijs aan in IMI. 



In dat geval hoeft de organiserende entiteit enkel het formulier “Skileraren: Bewijs van 

gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT)” in IMI in te vullen en na afloop het item te activeren. Het is 

echter belangrijk dat in het veld “Voldaan aan CTT-voorwaarden” van het formulier de juiste waarde 

wordt geselecteerd: “Op basis van verworven rechten”. Daarnaast moet u bij “Verworven rechten 

gebaseerd op” ook kiezen wat van toepassing is: Memorandum van overeenstemming / Eerder behaalde 

Eurotest en Eurosecuritytest / Minstens 200 dagen beroepservaring in de laatste vijf jaar voor de 

inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/907 

4.2.4 Bewijs dat de skileraar is geslaagd voor de CTT 

Wanneer het formulier Skileraren: Bewijs van gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT) wordt ingevuld 

en het item in IMI wordt geactiveerd, krijgt de beroepsbeoefenaar een persoonlijk referentienummer als 

bewijs dat hij/zij voldoet aan de CTT-voorwaarden: 

 door te zijn geslaagd voor beide delen van de CTT, met inbegrip van de relevante vrijstellingen; 

 op basis van verworven rechten. 

Het systeem zal steeds een uniek identificatienummer aanmaken voor het bewijs. Met dit 

identificatienummer kan hij/zij genieten van automatische erkenning. Er kan een pdf van het bewijs 

worden aangemaakt en afgedrukt of naar de beroepsbeoefenaar worden gestuurd. 

De informatie in IMI vormt het enige en definitieve bewijs dat men is geslaagd voor de CTT gebaseerd 

op de drie verschillende mogelijkheden. Als een skileraar een erkenning voor vestigingsdoeleinden 

aanvraagt of een verklaring voor het tijdelijk verrichten van diensten aflegt, kan hij of zij eenvoudigweg 

het unieke referentienummer indienen.  

De instanties van de ontvangende lidstaat kunnen de beroepsbeoefenaar en diens registratie in IMI 

opzoeken om te zien of hij of zij een automatische erkenning kan genieten die een controle van de 

kwalificatie uitsluit.  (Zie "Deactiveren van IMI-items") 

5 Items in IMI bewerken of wijzigen na activering 

Nadat een formulier in IMI werd geactiveerd, ziet u nog steeds de knop Bewerken. Als u op deze knop 

drukt, kunt u niet-kritische informatie in het formulier bewerken, zoals de contactgegevens van de 

skileraar of die van de entiteit die de kwalificatie aflevert, of de aanvullende informatie die u hebt 

verstrekt. Als u deze wilt wijzigen, klikt u op Bewerken, maakt u de nodige wijzigingen en klikt u op 

Bewaren. 

Als u essentiële / basisinformatie in het formulier wilt wijzigen of aanpassen, moet u een nieuwe versie 

aanmaken door te klikken op Nieuwe versie. 

 U zult in het veld voor vrije tekst kort moeten verantwoorden waarom u de nieuwe versie maakt. 

 Breng de nodige wijzigingen aan in een vooraf ingevuld formulier en bewaar de nieuwe versie 

van het item. 

 Ten slotte moet u het concept van de nieuwe versie Activeren. De vorige versie van het item 

wordt dan automatisch gedeactiveerd en is dan alleen nog voor uw entiteit zichtbaar. 

Als er een nieuwe versie wordt aangemaakt, blijft het IMI-nummer hetzelfde met een extensie .2/.3/.4 

enzovoorts ter vervanging van de eerdere extensie .1/.2/.3. De nieuwe versie zal echter een nieuw, uniek 

CTT-identificatienummer hebben. 



6 Deactiveren van IMI-items 

De IMI-module maakt het ook mogelijk om IMI-items te deactiveren. (U kunt de “status” van de items zien 

op het tabblad “Beheersinformatie” van het volledige overzicht en in de lijsten met zoekresultaten.) Items 

moeten worden gedeactiveerd in IMI als ze niet meer geldig zijn of om een of andere reden niet meer 

zichtbaar mogen zijn voor andere entiteiten in uw eigen of in andere lidstaten. 

Inactieve items kunnen alleen via de zoekfunctie en alleen door de eigenaar van de gegevens worden 

gevonden, d.w.z. de entiteit die de gegevens in IMI heeft aangemaakt en gedeactiveerd. Als u besluit een 

item/dossier in IMI te deactiveren, moet u in het vak voor vrije tekst verantwoorden waarom u dit doet. 

De functie “Gegevens hergebruiken” blijft nog 6 maanden beschikbaar voor Inactieve (gedeactiveerde) 

formulieren. Het is dus mogelijk om een bestaand item te nemen, zelfs als dit op inactief staat, en de 

gegevens binnen zes maanden na de deactivering in een nieuw item op te nemen. 

7 Verwijdering persoonsgegevens uit IMI 

Het deactiveren van een item in IMI wordt beschouwd als de formele afsluiting van de administratieve 

procedure. Ter bescherming van de gegevens worden persoonsgegevens van inactieve (gedeactiveerde) 

items daarom 6 maanden na de deactivering geblokkeerd en dan 18 maanden later verwijderd. 

8 Getuigschrift technische tests en CTT-bewijzen zoeken in IMI en het 
dashboard 

Recent geactiveerde formulieren zijn eenvoudig toegankelijk vanaf het IMI-dashboard (landingspagina na 

inloggen). U hoeft alleen maar te klikken op de bijhorende rij in het vakje Databanken en registers. 

Ditzelfde vakje biedt ook snelle toegang tot eventuele conceptitems van uw eigen entiteit, die nog niet 

zijn geactiveerd. 

De beste manier om bewijzen van CTT of getuigschriften van technische testen te zoeken en te 

controleren is echter via het menu “Databanken en registers” > “Zoeken (per formulier)”: 

 Kies het type formulier dat u zoekt. 

 Vul de belangrijkste zoekcriteria in (bv. achternaam of nummer CTT-getuigschrift) en klik op 

Zoeken. 

 Vanuit de lijst van zoekresultaten kunt u een item openen als de preview onderaan voor u niet 

genoeg informatie bevat. 

Voor bepaalde zoekcriteria is het voldoende om een tekenreeks van 3 à 4 karakters in te voeren. Let 

echter op eventuele speciale tekens in namen enz. 

Als het resultaat van uw zoekopdracht wordt weergegeven, kunt u deze exporteren in Excel door te 

klikken op de bijhorende knop boven de lijst. De export wordt afgeleverd en kan worden gedownload 

vanuit de rubriek “Mijn rapporten”. 

De formulieren kunnen ook worden opgehaald via het submenu “Zoeken (alle formulieren)” onder 

“Databanken en registers”. Dit biedt slechts een zeer beperkt aantal zoekcriteria, dus voor het zoeken is 

het aan te raden om het submenu “Zoeken (per formulier)” te gebruiken. 



9 Een pdf aanmaken 

Het is mogelijk om pdf-rapporten te maken met alle gegevens. Dit pdf-rapport kan worden gebruikt als 

een bewijs in de zin van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/907 en moet worden 

toegezonden aan de betrokken skileraar. Skileraren hebben het recht om op elk moment een nieuw 

exemplaar van dit document aan te vragen. Het pdf-rapport kan worden afgedrukt of extern worden 

opgeslagen. Bovendien kunnen pdf-rapporten in elke officiële EU-taal worden aangemaakt en kunnen ze 

digitaal worden ondertekend, als bewijs dat de pdf is gedownload vanuit het IMI-systeem. 

Om een pdf-rapport van een item te maken: 

 Wanneer u een item in IMI hebt geopend, kunt u klikken op de knop Afdrukken (met een pdf-

icoontje) en de optie “IMI-kopie” selecteren (weergegeven als CTT-getuigschrift (IMI-afdruk) / 

Getuigschrift technische test (IMI-afdruk)). 

 In de pop-up kunt u de taal kiezen waarin u de pdf wilt aanmaken en vinkt u het vakje aan als u 

een digitale handtekening van het IMI-systeem aan het rapport wilt toevoegen. 

 Klikt u op OK dan maakt het systeem een pdf-bestand aan dat u kunt downloaden vanuit de 

rubriek Mijn rapporten. 

10 Gebruik van machinevertaling voor vrije tekst 

De formulieren voor het registreren van geslaagde technische tests van de skileraren en de CTT-bewijzen 

mogen alleen vertaalbare vrije tekst bevatten in het veld “Aanvullende informatie”. Als er tekst in dit veld 

is ingevoegd, kunt u machinevertaling gebruiken om deze te vertalen. Klik eenvoudigweg op het 

tekstballonnetje naast de tekst en de taalcode. Kies dan de taal waarin u de tekst wilt vertalen en wacht 

tot de vertaling onderaan wordt weergegeven (dit kan 30 tot 60 seconden duren, afhankelijk van de lengte 

van de tekst, de geselecteerde taal en de dienst die de machinevertaling levert).  U kunt ook in de banner 

op de knop Alles vertalen klikken, maar dan kunt u geen taal kiezen. De vertaling wordt dan verkregen in 

de taal van uw scherm zoals weergegeven in de rechterbovenhoek van het tabblad van uw browser. 

BELANGRIJK! 

Voor opleidingen en tests mag alleen de opleidingsdatabase worden gebruikt. Test- of proefdossiers 

mogen nooit in het echte systeem worden aangemaakt, omdat ze de statistieken zouden beïnvloeden. 

De helpdesk van IMI zal zonder voorafgaande kennisgeving alle geïdentificeerde testdossiers uit het 

echte IMI-systeem verwijderen. 

 



Bijlage I - Sjabloon van het toestemmingsformulier  

Toestemmingsformulier voor de gemeenschappelijke opleidingsproef (CTT) voor 

skileraren 

Ik geef de hieronder genoemde bevoegde entiteit toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken 

met behulp van het informatiesysteem interne markt (IMI), zoals beschreven in dit toestemmingsformulier 

en in het IMI-dossier DPR-EC-003731. De gegevens worden verwerkt om te registreren dat ik in aanmerking 

kom voor het beginsel van automatische erkenning krachtens artikel 4 van Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2019/907 van de Commissie en om deze informatie uit te wisselen met de bevoegde entiteiten van 

andere lidstaten op basis van de administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de lidstaten 

zoals bedoeld in de artikelen 8 en 56 van Richtlijn 2005/36/EG.  

Gegevens van de bevoegde entiteit: 

Naam van de bevoegde entiteit: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

De persoonsgegevens en documenten die met mijn toestemming worden geregistreerd en verwerkt, zijn:  

 identificatiegegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, indien van toepassing nationaal 

skileraar-nummer);  

 contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer); 

 kopie van de relevante kwalificatie vermeld in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2019/907 van de Commissie; 

 indien van toepassing, de resultaten van de technische en/of veiligheidstest; 

 indien van toepassing, een bewijs om een vrijstelling of verworven rechten te genieten op grond 

van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/907 van de Commissie. 

Ik geef mijn toestemming door dit formulier te ondertekenen. Ik aanvaard dat mijn gegevens zullen 

worden verwerkt zoals hierboven beschreven. 

Ik begrijp dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken, bijvoorbeeld als ik niet langer wil dat mijn 

persoonsgegevens worden uitgewisseld. In dat geval blijven alle verwerkingen die met mijn toestemming 

gebeurden voordat de intrekking van de toestemming plaatsvond, geldig, maar mijn persoonsgegevens 

kunnen niet langer voor verdere uitwisselingen worden gebruikt, aangezien zij overeenkomstig artikel 14 

van Verordening (EU) nr. 1024/2012 zullen worden afgeschermd en verwijderd uit het IMI-systeem. 

 

 

Voornaam, naam: 

 

Plaats, datum: 

 

Handtekening: 

                                                             
1 Register van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-

00373  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


De in dit toestemmingsformulier vervatte persoonsgegevens worden bewaard als bewijs van de 

toestemming. Om de rechten van de betrokkene op grond van Verordening (EU) 2016/679 uit te oefenen, 

wordt contact opgenomen met de voor de verwerking verantwoordelijke bevoegde entiteit. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

